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Tab. 2 

Názov v 
s lovenčine 

a lb i t 
anor t i t 
forster i t 
fayal i t 
a l m a n d i n 
spessa r t ín 
p y r o p 
grosu lá r 
a n d r a d i t 
ens ta t i t 
ferosili t 
diopsid 
nedenbe rg i t 
t r emol i t 
fe r ro t remol i t 
flogopit 

angl ič t ine 

a lb i t e 
ano r th i t e 
fors ter i te 
fayal i te 
a l m a n d i n e 
spessa r t ine 
pyrope 
grossu la r i te 
a n d r a d i t e 
ens ta t i t e 
ferrosi l i te 
diopside 
hedenberg i t e 
t remol i te 
fe r ro t remol i te 
phlogopi te 

Vzorec 

NaAlSi;,Os 

CaAl ,Si ,O s 
M g , S i 0 5 
Fe :ŠiO, 
Fe : 1ALSi.O|, 
Mn:.AÍ_,Si:10,, 
Mg3ALSi3012" 
Ca^ALSijOij 
C a , F e L . S i A ' 
MgSi,ÔG 
FeSiÄ; 
CaMgSijO,, 
CaFeSUO,, 
Ca.MgoSi^Ojo 
CajFe_,Ši>0..2 

(OH)< 
(OH), 

K,Mg,,Al..SioO,n (OH) 

S k r a t k a 

a b 
a n 
to 
ťa 
a im 
sps 
p r p 
grs 
ad r 
en 
fs 
di 
hd 
t r 
ftr 
phl 

R E C E N Z I A 

J. P e c h o et al.: Scheelitovozlatonosné 
zrudnenie v Nízkych Tatrách. 1. vyd. Bra
tislava. Geologický ústav Dionýza Štúra, 1983. 
122 s., 20 fot. príloh 

Zostavovateľ J. Pecho s kolektívom 18 au
torov v recenzovanej publikácii predkladá 
príspevky (recenzenti D, Hovorka, J. Hurnv. 
I. Matula, M. Tréger, V. Bóhm) obsahovo 
orientované hlavne na oblasť JasenieKysla. 
čo nie je v súlade s názvom publikácie. Dosť 
veľký počet autorov sa na jednej strane pre
javil v nesyntetickej koncepcii diela, ale 
rozmanité zameranie špecialistov na druhej 
strane pokrylo široký rozsah problematiky. 

Recenzovaná publikácia sa zaoberá súčas
ným stavom, menej už perspektívami danej 
lokality. Tvorí ju 12 samostatných príspev
kov, ktorých spracovanie je rôznorodé. Kaž
dá štúdia sa začína stručným abstraktom a 
končí sa samostatným výstižným záverom. 
Publikáciu uzatvára anglické resume a zo
znam literatúry. Pretože problémy boli aj 
ostávajú, skoro všetky záverečné kapitoly 
pôsobia dojmom predbežných výsledkov a 
nabádajú do intenzívnejšieho a detailnejšie
ho hodnotenia študijného materiálu. 

Úvodná časť sa stručne dotýka histórie a 
prehľadu výskumov W mineralizácie nielen 
zo študovaného územia, ale aj zo Západ
ných Karpát vôbec. Skoda len, že autori po
četné práce viacmenej len vymenúvajú, ale 
ich závery nezužitkúvajú na podnety do ďal
šieho výskumu. 

Počtom strán je najrozsiahlejší príspevok 
Geológia a prospekcia scheelitovozlatonos
ného zrudnenia v oblasti Kyslej pri Jašení 
(M. Pulec — A. Klinec — V. Bezák). Textom, 
mapkami (žiaľ, často nie v uvádzanej mier
ke), profilmi a tabuľkami autori predkladajú 
odbornej verejnosti nové pracovné hypotézy 
na podklade terénneho aj laboratórneho 
štúdia. 

Ďalšia časť má ťažisko vo vymedzení prog
nóznej oblasti na základe regionálnej šli — 
chcvej prospekcie. Možno ju pokladať za me
todický príspevok do výskumu ďalších ob
lastí. Zvýšená pozornosť sa tu venuje opisu 
veľkého počtu sledovaných minerálov, ich 
prospekčnému významu, ale menej miesta sa 
už dáva samotnej previazanosti s výsledkami 
metalometrie, metalogenetického výskumu a 
pod. 

Petrografiu hornin kryštalinika oblasti na 
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SV od Kyslej pri Jašení (O. Miko — E. Lu-
káčik) dokumentujú početné chemické ana
lýzy hornín, avšak absencia údajov o ďalších 
prvkoch (Sn, Mo, Ni a pod.) spôsobuje inter
pretačné ťažkosti už aj samotným autorom. 
Ťažiskom je tu petrografická charakteristika 
hornín pásma Spíglovej (stromatitické, nebu
litické a oftalmitické migmatity, ruly, amfi
bolity, amfibolické ruly predkambrického 
alebo staropaleozoického veku, ako aj aplity 
a pegmatity variského veku). 

Petrografiou mladopaleozoických a spodno
triasových zavrásnených metasedimentov sa 
zaoberá A. Vozárová. Dlhoročné skúsenosti 
autorky práve z petrografie týchto typov 
hornín dokresľujú obraz o vývoji variských 
molasových bazénov v Západných Karpatoch 
a zároveň môžu byť význačným prínosom 
z hľadiska riešenia vzťahov aj v ostatných 
zónach. 

V štúdii miostratigrafia slabometamorfo
vaných sedimentov v oblasti Jašenia (E. Plan
derová) sa na základe biostratigrafického a 
paleoekologického hodnotenia poznamenáva, 
že ide o metasedimenty veku stefan C — 
spodný perm z morského prostredia situova
ného v blízkosti pevniny. Rozsahom najkratší 
príspevok je spracovaný v podobe jasných 
formulácií a vhodne ho doplna fotodokumen
tácia. 

Ďalší príspevok sa zaoberá hlavnými vý
sledkami geochemického výskumu W zrud
nenia (J. Gubač). Poukazuje na spätosť tohto 
zrudnenia s ostatnými, pričom kladie dôraz 
na faktor vplyvu prostredia. Ale zonálnosfou 
rudných prvkov (W, As, Au, Cu. Zn, Pb. Sb) 
v regionálnych rozmeroch je naznačený iba 
jeden a ten istý zrudňovací proces pre všet
ky zrudnenia v tejto oblasti. Nevyzdvihuje sa 
typ zonálnosti (vertikálna, horizontálna, ero
zívneho zrezu a pod.), ale vystihuje sa priaz
nivý význam amťibolitov v procese zrudne
nia a ďalší rudolokalizujúci faktor — tekto
nika. Pre malý rozsah textu sú aspekty tohto 
výskumu zredukované na nevyhnutné mini
mum. 

Ďalšie štúdie sa zaoberajú geologickoložis
kovou charakteristikou scheelitovozlatonos
ného zrudnenia v oblasti Jašenia, jeho mor
fologickými typmi a chemickým zložením 
(B. Molák — J. Pecho). Pri jeho spracovaní 
sa autori opierali o niektoré materiály publi
kované nielen vo svete, ale čerpali aj z do
mácich prameňov. Prikláňajú sa k návrhu 
zaradiť študované zrudnenie podľa klasiťi
kácie V. J. Smirnova do kremeňovoscheeli
tovozlatonosnej rudnej formácie viažucej sa 
na hypoabysálne intrúzie granitov. Pomerne 
nevýrazne sa zdôrazňuje nevyhnutnosť chápať 
ložisko ako polygénne, pričom niektoré pro

cesy viedli k zlepšeniu kvality suroviny, iné 
k jej zníženiu. Svoje vývody autori dokumen
tujú príkladmi na obrázkoch zo štôlní (vzťa
hy vrstvovej bridličnatosti pararúl. dajok 
granitu a zrudnených puklín). Predpokladajú, 
že kremeňovoantimonitové mineralizácie so 
zlatom prechádzajú vertikálne na úkor anti
monitu do kremeňových žíl s vyšším obsa
hom Au. Menej jasný vztah je však v súvis
losti kremeňovozlatonosných žíl a scheeli
tovej mineraizácie. Minerálna pozornosť sa 
venuje parametrom priemyselného významu 
a vyčísleniu prognóznych zásob. 

Mineralogické štúdium volťrámového zrud
nenia v Kyslej pri Jašení (Beňka — Suchý) 
poukazuje na pestré minerálne zloženie rud
nej výplne a zároveň potvrdzuje, že sa tu 
v menšej miere vyskytujú aj ďalšie poly
metalické minerálne asociácie. Postavenie 
volťrámovej mineralizácie sa pokladá za dis
kutabilné a usudzuje sa, že ide o jednu 
z mladších mineralizácií. Ale bolo by sa žia
dalo zostaviť základnú sukcesiu minerálov 
v paragenéze sumarizujúcu vynaloženú ná
mahu pri ich identifikácii. 

Výsledky izotopového a paleotermického 
výskumu (J. Kantor — K. Eliáš) ukázali, že 
pôvod sulfidov na základe izotopového vý
skumu síry treba hľadať jednak v hlbin
nom, dobre homogenizovanom zdroji, jednak 
v pripovrchových procesoch, ale aj v zmie
šaných roztokoch z obidvoch zdrojov. Paleo
termometrickým výskumom sa stanovila 
teplota vzniku nameraná dekrepitačnou me
tódou (pri scheelite sa pohybovala od 120 do 
150 °C pri kremeni od 180 do 210 °C). 

Ďalšie články Analytické metódy použité 
pri výskume scheelitového zrudnenia v Kys
lej pri Jašení (G. Kupčo), Hydrogeologická a 
hydrogeochemická charakteristika územia 
(V. Doina — S. Rapant) a o výsledkoch do
terajších geoťyzikálnych meraní (V. Vybíral), 
uzatvárajú pestrú paletu príspevkov zborní
ka. # 

Publikácia predstavuje štúdie doložené vý
sledkami laboratórneho výskumu. Poskytuje 
materiál nielen geológom špecialistom zao
beiajúcich sa nerastnými surovinami, ale 
otvára obzory aj ďalším odborníkom v prí
buzných geologických disciplínách. Napriek 
tomu. že niektoré časti a závery autorov pri 
kritickom a subjektívnom posudzovaní isto 
vzbudia určitú diskusiu, predsa len je recen
zovaná práca veľmi dobrá a poslúži pri po
znávaní pestrej palety metalogenetických 
procesov sledovanej lokality. 

Jozef Stankovič 


